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6.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ VE VELİLERİMİZİN 

DİKKATİNE 

 

 

Milli Eğitim Müdürlüğünün 09.05.2019 tarih ve 9145099 sayılı 

yazıları ile “İlköğretim Kurumlarının 6.Sınıfında” Türkçe Dersi 

2018-2019 öğretim yılı 2.dönem 2.sınavı 16 Mayıs 2019 Perşembe 

günü İl genelinde ortak yapılacağı bildirilmiştir.  

 

Sınava ait kazanım tablosu ve sınav kuralları 6.sınıf 

öğrencilerimize ve www.tedkdzeregli.k12.tr adresinde ilan 

edilmiştir. 
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2018-2019 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ(6.SINIF)İL GENELİ  

ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU  

(Sınav Tarihi:16 Mayıs 2019 Saat:13.10-13.50) 

TEMA: BİREY VE TOPLUM 

ANLAMA 

T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz 

sanatları verilir. 

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. 

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. 

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. 

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 

T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 

SÖZ 
VARLIĞI 

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin 

eder. 

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

YAZMA 

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler  

a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal 

olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama 

kuralları ile sınırlı tutulur. 

TEMA: İLETİŞİM 

 T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

 T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 

ANLAMA T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. 
 T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. 
 T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. 
 T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 
 T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 
 T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 
 T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 
 T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. 

 
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin 

eder. 
SÖZ T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 

VARLIĞI T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

 
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan 

katkısını değerlendirir. 

YAZMA 
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve 
düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde 
yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: DOGA VE EVREN, DOGA VE EVREN/ MİLLİ MÜCADELE 

 T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur 

 T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. 

ANLAMA T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 

 
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir. b) 

Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. 

 
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde 

durulur, bunların türlerine değinilmez. 

 
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, 
karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur. 

 

T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, 
gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır. b) Bilimsel çalışmalarda 
ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır. 

 T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 

SÖZ 
VARLIĞI 

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve 
deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime 

gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. 

 
T.6.3.7. Yapım ve Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, 

iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur. 

 T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

YAZMA 
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve 

düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde yer 

alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 



  

 

SINAV KURALLARI 
 

Ortak sınavların sağlıklı yürütülmesi, herhangi bir sorun ve mağduriyet oluşmaması için 

öğrencilerimizin sınav süresince uyması gereken kurallar aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilendirme esaslarına göre hareket edilmesi sağlıklı bir sınav uygulaması için büyük 

önem arz etmektedir.  

 

1. Öğrenciler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında 

özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep 

telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar 

bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, 

sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.  

 

2. Öğrenciler, oturma planında belirtilen sıralara oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini 

değiştirme yetkisi gözetmen öğretmenlere aittir. Yerleştirme işlemlerinden sonra 

gözetmenler uyulacak kuralları hatırlatarak sınav kağıtlarını dağıtacaktır.  

 

3. Öğrenciler yanlarında, sınavda kullanacakları araç-gereç dışında (kalem, silgi, kalemtıraş 

vs.) herhangi bir şey bulundurmayacaktır.  

 

4. Sınavını süresinden önce bitiren öğrenci gözetmen öğretmenin onayı ile kağıdını teslim 

edebilecek ancak salon dışına çıkamayacaktır.  

 

5. Öğrencilerden sınava geç kalanlar ilk 10 (on) dakika içinde sınava alınacak, ek süre 

verilmeyecek; bu süre dışında geç kalanlar sınava alınmayacaktır. Sınava mazeretsiz 

katılmayanlara mazeret sınavı yapılmayacaktır.  

 

6. 6. Sınav kağıdının tesliminden öğrenci sorumludur.  

 

7. Sınav süresince öğrencinin sınav salonundan dışarı çıkmasına izin verilmeyecek, herhangi 

bir nedenle (olağanüstü durumlar hariç) sınav salonunu terk edilmeyecektir. 

 


